Město Přeštice
Pravidla Rady města č. 1/2020

Úhrady vynaložených nákladů za poskytování služeb města
nepodléhajících místním, správním ani jiným poplatkům a úhradám
stanovených zvláštními právními předpisy
Rada města Přeštice vydává v souladu s níže uvedenými zákony tato pravidla, kterými se upravuje
paušální výše úhrad vynaložených nákladů za poskytování služeb města v souvislosti s těmito zákony.

I.
Paušální náhrada za odvoz osoby na záchytnou stanici
hlídkou a vozidlem městské policie
1. Paušální náhrada se stanoví za odvoz osoby na nejbližší záchytnou stanici hlídkou a vozidlem
městské policie v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Celková výše úhrady za jeden odvoz se skládá z jednotlivých kalkulovaných částek
vynaložených přímých nákladů uvedených v příloze těchto pravidel a činí 1.384,- Kč za jeden
uskutečněný odvoz dvoučlennou hlídkou. V případě nutnosti využití tříčlenné hlídky činí výše
náhrady 1.922,- Kč.
3. Náhrada nákladů je splatná na základě městem vystavené faktury.

II.
1.

2.

3.

4.

Paušální náhrada za opatrování odchycených zatoulaných psů v zařízení města
Paušální úhrada vynaložených nákladů za opatrování odchyceného zatoulaného psa se
stanoví v souladu s ustanoveními § 1051 až 1062 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 158,- Kč za den ošetřování.
Za základní veterinární vyšetření a ošetření, při přijetí psa do městského zařízení (pokud bylo
provedeno před vrácením psa majiteli) se stanoví paušální úhrada ve výši 500,- Kč za jednoho
odchyceného psa.
K paušálním částkám podle předchozích odstavců se dále připočítají prokazatelně vynaložené
náklady na případné druhé a další veterinární ošetření včetně zaplacených veterinárních léčiv
a přípravků.
Náhrada nákladů je splatná v hotovosti do pokladny městského úřadu, mimo provozní dobu
úřadu se hradí na místě ošetřovateli psa, který ji bezodkladně odvede do pokladny úřadu.
III.

Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Přeštice č. 43/2020 ze dne 3. 2. 2020,
s účinností od 4. 2. 2020.
2. Současně se ruší Pravidla rady města č. 1/2014.
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů za služby
V Přešticích dne 04. 02. 2020
Marek Krivda,v.r.
místostarosta města

Mgr. Karel Naxera,v.r.
starosta města

Město Přeštice
Příloha č. 1 k Pravidlům rady města č. 1/2020

Výše paušálních úhrad nákladů za
služby
Kalkulace
1. Odvoz osoby na záchytnou stanici v Plzni
a) osobní náklady - prům. plat strážníků MP vč. pov. pojištění
čas potřebný k provedení odvozu (vč.zpát.cesty)
počet strážníků - 2 členná hlídka
3 členná hlídka
b) náklady na provoz vozidla - cena PHM dle vyhlášky
prům. spotřeba PHM dle technického průkazu
počet ujetých km na záchytnou stanici a zpět
cena spotřebovaných PHM za jeden odvoz
základní náhrada za 1 km dle vyhlášky
základní náhrada za jeden odvoz
celkové kalkulované náklady na provoz vozidla
Celková paušální náhrada za odvoz

358,70 Kč/hod.
1,5 hodiny
1 076,10 Kč
1 614,15 Kč
36,- Kč/litr
4,8 l/100 km
52 km
89,86 Kč
4,20
218,40 Kč
308,26 Kč

2 členná hlídka

1 384 Kč

3 členná hlídka

1 922 Kč

2. Opatrování odchyceného psa
a) osobní náklady - odměna ošetřovateli
včetně povinných pojištění za 1 psoden
b) průměrný denní náklad na krmení psa
Náklady na základní veterinární vyšetření a ošetření
V paušální náhradě nejsou kalkulovány náklady vynaložené na odchyt psa.

Schváleno RM 3. února 2020
Za správnost: Ing. Zdeňka Alblová

158,- Kč
25,- Kč
500,- Kč

